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 مقدمه

 
سه است؟ چالش تغییر  IFRSپذیری و شفافیت؟ کدامیک از اثرات پذیرفتن قالب " تغییر، سردرگمی، هرج و مرج؟ یا مقای

 " است. IFRSو مدیریت تغییر ورای پذیرش قالب گزارشگری 

بزرگترین چالش تفسرررریر اسررررتانداردها و قمرررراوت در مورد  KPMGالمللی مایک رک، رئیس هیئت مدیره شرررررکت بین

مالی بین ندارد گزارشررررگری  تا لب اسرررر قا مطالعه تغییر برای معامالت واقعی و حقیقی اسررررت.  IFRSالمللی  بکاربردن 

ست. از طرفی  ستانداردهای حسابداری به عنوان یک رخداد در بخش مالی قابل تحلیل و بررسی ا سیار مهما  یکی از اقالم ب

ت، بررسی گرفته اس ها پایش آن توسط مدیران ارشد بانکی مورد تاکید قرارهای مالی که توسط کمیته بال برای بانکصورت

اثر رخدادهای درونزا و یا برونزا در میزان تاثیرپذیری سررودآوری و درآمدهای خالب بانک می باشررد. با توهه به اینکه ابال  

شده  های متفاوت صورت مالیشکل نسبتا هدید قالب گزارشگری مالی موهب شفافیت بیشتر در افشای اقالم و سرفصل

های مالی و غیر مالی مانند ذخیر مطالبات های خود شررامل هزینهف به افشررای درآمدها و هزینهها موظاسررت، بنابراین بانک

اند. بنابراین این شفافیت در ابراز درآمدهای تعهدی و تاکید بیشتر بر غیرهاری و تفکیک درآمدهای مشاع و غیرمشاع شده

و سررود خالب آنها کاهش یابد. اما نکته که قابل تغییر ههت آنها به سررمت درآمدهای نقدی باعش شررده اسررت میزان درآمد 

شای اطالعات در صورت ست که آیا این اف ست این ا ها بوده و های مالی به عنوان یک مانع برای افزایش درآمد بانکتوهه ا

ر مد دشررود؟ برای این مورد مزم اسررت که بر این نکته تایید شررود که درآها مییا باعش افزایش درآمد در معرض خطر بانک

ست سیا شتر متاثر از  سکمعرض خطر در یک موسسه مالی بی سک زای آن بانک در حوزه انواع ری ستراتژی و های ری های ا

سطح اطمینان  ست از حداکثر کاهش درآمدهای مورد انتظار با  ساده درآمد در معرض خطر عبارت ا ست. به طور  تجاری ا

سود و هزینه در ، که در صورت تغییر در قیمت یک فعالیت ک%99معین  سایی  شنا سود و یا نحوه  ارمزدی، یا افزایش نرخ 
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ای در معرض ریسررک و ای و غیربهرهبانک اتفاق می افتد. این سررنجه، هیات مدیره و مدیریت ارشررد را از میزان درآمد بهره

گاه می ایهای مالی و بهرههمچنین هزینه ام و زیر ترازنامه که تحت کند. به منظور محاسرررربه این سررررنجه مالی، کلیه ارقام بآ

 شود.گیرد، در محاسبات لحاظ میتاثیر نوسات نرخ سود قرار می

شور نمی شبکه بانکی ک ستورالعمل برای  ستورالعمل برای برخی اگرچه هنوز زمان زیادی از ابال  این د گذرد اما اثرات این د

ن قابل تحلیل و بررسی است.  به طور خالصه های مالی به خصوص صورت سود و زیاها در مورد وضعیت صورتاز بانک

هنوز فاصررله بسرریار زیادی را دارد اما با توهه به افشررای  IFRSهای حسررابداری اسررتانداردهای هدید اگرچه با دسررتوالعمل

ها و نحوه شررناسررایی درآمدهای آنها در درآمدهای مشرراع، های مالی بانکاطالعات با هزییات بیشررتر از وضررعیت صررورت

ستقیم به عنوان مثال با گذاریسرمایه شکل م ست. در  ستقیم را دارا ستقیم و غیر م شکل م ها و... قابلیت اثر گذاری در دو 

 الوصول قابلیت اثرگذاری بر کاهشگذاری و یا نحوه حذف مطالبات مشکوکتوهه به تغییر نحوه تفکیک درآمدهای سرمایه

یری در گتواند با توهه به سختها میکل غیر مستقیم این دستورالعملدرآمدها و در نتیجه سود خالب بانک را دارند. در ش

های متفاوت از هریانات درآمدی های مالی مدیران بانکی را به این سمت سوق دهند که در میهافشای اطالعات در صورت

 در این مقاله به دنبال بررسی های خود کنجکاوی بیشتری به خرج دهند.ها و اقالم داراییآتی کم ریسک در انواع تامین مالی

ور های خصوصی کشها در یکی از بانکاثر نهایی برآیند اثرات ذکر شده پس از ابال  صورت هدید گزارشگری مالی بانک

 هستیم.

 
 

 هابه بانک IFRSابالغ قالب گزارشگری . ۱
 

از سی سال به تغییر مبنای گزارشگیری ای بسیار مهم سرانجام پس از بیش بانک مرکزی طی بخشنامه 99در بهمن ماه سال 

س های مالی خود براساهای کشور ملزم به تغییر چارچوب صورتبانک های کشور را ابال  نمود. طی این بخشنامهمالی بانک

ز نی 99شدند. اگرچه نسخه اولیه این استانداردها با تغییراتی هزیی در سال  IFRSالمللی گزارشگری مالی استانداردهای بین

ها پس از تغییراتی همراه با های مالی بانکهمراه بود اما نسخه اصلی آن با افزایش شفافیت مالی موهب شد که صورت

های با هزییات بیشتر در اختیار عموم و سهامداران خرد قرار بگیرد. به عنوان نمونه در یکی از هداول مهم این قالب یاداشت

ها و وهه التزام این نوع مطالبات به شکل کامل و لبات غیرهاری توسط بانکگزارشگری نحوه شناسایی درآمد از مطا

باهزییات افشاگری مناسب آمده است. اگرچه این نوع شناسایی درآمد در قیاس با استانداردهای قبلی حسابداری اعالم شده 
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ار باعش افزایش استحکام و مقاومت شود اما در بلند مدت این کها میها در کوتاه مدت موهب کاهش سودآوری بانکبه بانک

 بانک با هلوگیری از شناسایی سودهای تعهدی و موهومی خواهد شد. 

ها وضعیت وثایق تملیکی و های مالی تعیین شده برای شکل هدید گزارشگری بانکهمچنین در یکی دیگر از یاداشت

ای که بانک با تشریح نحوه شناسایی درآمدها و واگذاری شده در دوره مورد نظر به شکل شفافی تعیین شده است. به گونه

 سود یا زیان وثایق تملیکی مجبور به افزایش شفافیت مالی پیش بینی شده است.

آورده شده است مقدار مانده تسهيالت بر اساس نسبت مانده  IFRSهمچنین در یاداشت دیگری که در این قالب گزارشگری 

ها مشخب گردد مشخصات این هدول در وزآوری شده وثايق نیز باید توسط بانکتسهيالت )به کسر ذخاير( به ارزش نقد ر

ادامه آمده است. طبق این هدول برای هر سه گروه مشتریان یک بانک شامل تسهیالت اعطایی در بازار بین بانکی، مشتریان 

 ایب ارزش هر کدام خود بایدها موظف هستند که پوشش وثایق خود را با توهه به نوع وثایق و ضرحقوقی و حقیقی بانک

ها از این ههت های مالی بانکهای صورتها آورده شده مشخب و افشا نماید. اطالعات اشاره شده در  یاداشتدر یاداشت

در این مقاله دارای اهمیت است که در مدل نظری برای شناسایی درآمد در معرض خطر بانک عالوه بر ریسک بازاری مورد 

 های مطالبات مشکوک الوصول نیز لحاظ شده است.های مطالبات غیرهاری و یا هزینهنهنظر به مقدار هزی

 
 شناسی درآمد در معرض خطر.  روش۲
 

یکی از مولفه های مورد بررسی که توسط کمیته بال و بانک تسویه بین الملل برای بانکها توصیه شده است، میزان تاثیرپذیری 

بهره می باشد. درآمد در معرض خطر عبارت است از حداکثر کاهش درآمدهای مورد  سودآوری بانک ناشی از تغییرات نرخ

، که در صورت تغییر نرخ سود اتفاق می افتد. این سنجه، هیات مدیره و مدیریت ارشد %99انتظار با سطح اطمینان معین 

 یه ارقام بام و زیر ترازنامه که تحت تاثیرکند. به منظور محاسبه این سنجه مالی، کلدر معرض ریسک آگاه می را از میزان درآمد

ها نوسات نرخ سود قرار می گیرد، در محاسبات لحاظ می شود. عمدتا برای محاسبه ارزش درآمدهای در معرض خطر بانک

 شود:از سه روش زیر استفاده می

 بانک مقدار شکاف شود، در این روش نیز شناخته می 2: این روش به عنوان شکاف وهوه1گذاری مجددروش قیمت

ها و بدهی های هر کدام از داراییبین داراییها و بدهی های خود را در یک سررسید معین و با توهه به مقدار نرخ

گذاری مدنظر قرار داده شود دهد. نکته مهمی که در این روش باید برای محاسبه شکاف قیمتهای خود گزارش می

                                                           
1 Re pricing Model 
2 Funding gap 
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هایی محاسبه گردد که حساس به نرخ بهره باشند، به عبارت ها و بدهیاین است که این تفاضل باید برای دارایی

دیگر دارایی ها و بدهیی هایی که در قیمت بازاریشان در یک بازه زمانی قطعی و معین قیمت گذاری شده اند. قیمت 

د معین از سررسی تواند به دلیل غلتان بودن نوع وام یا بدهی باشد بدین معنی که وام می تواند قبلگذاری مجدد می

 خود بازپرداخت شده باشد و وهوه موهود برای یک وام هدید به کار گرفته شوند. 

  مدل استفاده از سررسید: در این مدل برای دارایی ها و بدهی ها عالوه بر مبالغ اسمی موزون به سررسیدهای هر

 کدام نیز می شوند.

 روشهای قابل استفاده برای محاسبه درآمد در معرض  مدل دیرش: این مدل که در صورت امکان هزء کامل ترین

 2هریانات وهوه و قیمت بازاری دارایی و بدهیها به محاسبه ارزش روز 1خطر بانک است، با استفاده از ارزش حال

 پردازد. آنها می

 

و در سمت بدهی ها در ترازنامه بانکهای ایرانی، در سمت دارایی ها اوراق مشارکت، تسهیالت به اشخاص و سایر بانکها 

سپرده اشخاص و سایر بانکها به تغییرات نرخ سود حساس می باشد. از آنجاکه وهوه نقد و اوراق به عنوان ابزاری برای 

مدیریت شکاف نقدینگی تلقی می شود و همچنین سپرده و تسهیالت بین بانکی تابع شرایط خاص بازار بین بانکهاست و 

سود کم است. لذا از سمت دارایی و بدهی به ترتیب تسهیالت و سپرده اشخاص را بررسی کشش آنها نسبت به تغییرات نرخ 

 می نماییم.

 
 در بانک نمونه ۳. محاسبه ارزش در معرض خطر۳
 

هنوز فاصله زیادی دارد اما در  IFRSالمللی های استاندارد گزارشگری بیناگرچه قالب هدید گزارشگری ابال  شده با نسخه

ها ها افشای اطالعات بیشتری از بانکاین قالب حداقل نسبت به استانداردهای حسابداری منتشر شده و ابال  شده به بانک

ی در ادر خواست شده است. بنابراین این قالب هدید نسبت به استانداردهای قبلی بیشتر باعش افشای تمامی درآمدهای بهره

ا و هلوگیری از شناسایی سودهای تعهدی موهومی شده است. بنابراین با در نظر گرفتن درآمدهای نقدی و تعهدی هبانک

های آن و هریانات نقدی ها و بدهیامکان پذیر در ادامه به محاسبه مقدار درآمد در معرض خطر بانک با توهه به سبد دارایی

                                                           
1 Present value 
2 Mark to Market 
3 Earning at Risk (EaR) 
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ت. نتایج بدست آمده از محاسبات درآمد در معرض خطر با توهه به ها خواهیم پرداخمتشکل از اصل و سودها و هزینه

که تغییرات قالب گزارشگری مالی ابال  شده است  99و  99های محاسبه هریانات درآمدی ورودی و خروهی بانک در سال

واقعی  دهد کاهش میزان سودآوری بانک در دو سال متوالی موهب کاهش میزان درآمد در معرض خطر بانک ونشان می

کند اگرچه درآمد در های قبلی است. همانطور که این هدول نیز تایید میشدن درآمدهای موهومی شناسایی شده در دوره

در دوره های فصلی ذکر شده به صورت تجمعی نشان داده شده است، اما تغییر چارچوب گزارشگری  EaRخطر  معرض

سهیالت به مشتریان واهد شرایط و هلوگیری از کاهش درآمد و یا افزایش دهد که با تغییر سیاست بانک در اعطای تنشان می

ای که کاهش یافته است، به گونه 99نسبت به سال  99ها مقدار درآمد در معرض خطر این بانک در دوره مشابه سال هزینه

مده برای ارزش در درصد است. نتایج بدست آ 22مقدار کاهش درآمد در معرض خطر بانک در دوره مورد نظر بیش از 

 ( آورده شده است.1معرض خطر درآمد بانک در نمودار )

 

 مقایسه درآمد در معرض خطر در دو سال متوالی در بانک نمونه -۱نمودار 

 

 
 عتوضیح: در این نمودار وضعیت میزان سودخالب در معرض خطر بانک برای دو سال متوالی قبل و بعداز ابال  بخشنامه نشان داده شده است. تاب

به سمت چپ  99نسبت به سال  99توزیع چگالی میزان درآمد در معرض خطر با توهه به سناریو کاهش موازی در سود تسهیالت و سپرده در سال 
 شده است.   هابجا 
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 گیری و توصیه سیاستینتیجه
 

هنوز فاصله زیادی دارد اما در این  IFRSالمللی های استاندارد گزارشگری بینقالب هدید گزارشگری ابال  شده با نسخه

در  اهها افشای اطالعات بیشتری از بانکقالب حداقل نسبت به استانداردهای حسابداری منتشر شده و ابال  شده به بانک

ها در بانک ایخواست شده است، بنابراین این قالب نسبت به استانداردهای قبلی بیشتر باعش افشای تمامی درآمدهای بهره

 و هلوگیری از شناسایی سودهای تعهدی موهومی شده است.

ی تعهدی موهومی ساله نیازمند گذار از روش گزارشگری سنتی و شناسایی درآمدها 9تا  3ها در یک دوره کوتاه مدت بانک

های مالی رسد افشای اطالعات صورتبه درآمدهای تعهدی واقعی و نقدی هستند، اما در همین دوره گذار نیز به نظر می

ها با تکیه بر اطالعات واقعی موهب شفافیت بیشتر و متقارن بودن اطالعات بنیادین بانک در بازار سهام تهران خواهد بانک

یری گآمد در معرض خطر با توهه به تغییر برخی از پارامترهای ریسک بازار در بانک نیاز به ذخیرهشد. از آنجا که تخمین در

ای در ادامه برای بانک به تخمین میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش سرمایه دارد و برای پوشش تغییرات درآمدهای بهره

برای  99رد نیاز بانک با توهه به تخمین سامنه در سال پردازیم. حداکثر سرمایه موارزش در معرض خطر درآمد بانک می

  0922میلیارد ریال بوده که با توهه به مقدار سرمایه پایه نوع اول بانک که بیش از  022بانک به ارزش اسمی تقریبا معادل 

 درصد آن است.  12میلیارد ریال است کمتر از 

ای در معرض خطر بانک به تخمین میزان درآمدی درآمدی و هزینه با استفاده از در نظر گرفتن هریانات ورودی و خروهی

پرداختیم. نتایج بدست آمده از تخمین مدل ارزش در معرض خطر  99و  99در معرض خطر بانک برای دو سال متوالی سال 

،  IFRSه روش های مالی بانک از روش سنتی بدهد که با در نظر گرفتن تغییر پایه گزارشگری صورتدرآمد بانک نشان می

این تغییر با عش تغییر نگاه مدیران بانک به نحوه درآمدزایی و در نهایت کاهش میزان درآمد در معرض خطر بانک در سال 

 شده است.  99درصد نسبت به سال  22به میزان بیش از  99

ری توهه به قالب هدید گزارشگ های حسابرسان مستقل در این دوره باای که به عنوان نمونه اگرچه میزان سختگیریبه گونه

 درصد نسبت به دوره قبل کاهش داشته است. 29بیشتر شده است اما میزان ذخیره گیری خاص بانک در این دوره بیش از 
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 های پژوهشی فهرست گزارش
 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

13۳6 

 زهرا خوشنود MBRI- PN -96013 المللدر تعامل با بانکداری بین نظام حقوقی وثایق منقول

 رضا یارمحمدی، رسول خوانساری،سید محمد حسن ملیحی MBRI-TR-96012  نامه صکوک: راهنمایی برای ساختاردهی صکوکدست

د و های نقویکم سلسله نشستگزارش تفصیلی جلسه بیست :شناسی نظام بانکی کشورآسیب

 های بانکداری و مالی اسالمیبررسی پژوهش
MBRI- SR -96011  

 احمد بدری، حمید زمان زاده MBRI-WP-96010 تحلیل آثار ناترازی ترازنامه نظام بانکی بر متغیرهای پولی و راهکارهای تعدیل این ناترازی

 مگزارش تفصیلی جلسه بیست :امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسالمیبررسی 

 های بانکداری و مالی اسالمیهای نقد و بررسی پژوهشسلسله نشست
MBRI-SR-96009  

سله سلنوزدهم گزارش تفصیلی جلسه  :های تجاریاربه به تمام فعالیتسنجی تعمیم عقد مضامکان

 های بانکداری و مالی اسالمیهای نقد و بررسی پژوهشنشست
MBRI-SR-96008  

 کامران ندری حسین میثمی، MBRI- PN -96007 گذاری پولی و تحلیل آن از منظر اسالمی دهی نرخ بهره سیاستی در سیاستسامان

 وهاب قلیچ MBRI-PP-96006 دار بانکیگذاری مدتپذیری سرمایهبررسی ابعاد فقهی سپرده

 سجاد ابراهیمی، سیدعلی مدنی زاده، امینه محمودزاده MBRI-PN-96005 های تولیدیعوامل موثر بر هزینه مالی بنگاه

 مریم همتی MBRI-PN-96004 شناسایی منحنی فیلیپس سازگار با اقتصاد ایران

 زهرا خوشنود، مرضیه اسفندیاری MBRI-PN-96003 پشتوانه وثایق منقول در شبکه بانکیمغفول بهمالی واکاوی ظرفیت تأمین

 مهشید شاهچرا، ماندانا طاهری  MBRI-PN-96002 تأمین مالی پایدار و سودآوری بانک

 لیال محرابی، رسول خوانساری MBRI-RP-96001 بررسی تجربه کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسالمی

13۳5 

 سعید بیات MBRI- RR -95017 های تورم پایین و باال گذاری در نرخشواهدی از رفتار قیمت  

 زهرا خوشنود ، مرضیه اسفندیاری MBRI- PP -95016 هاالگوی رفتاری سپر سرمایه قانونی بانک

 محمد حسین رضایی MBRI- RR -95015 بینی تورم بروزرسانی جعبه ابزار پیش

 اعظم احمدیان، هادی حیدری MBRI- PP -95014   شبکه بانکی کشور طراحی سیستم هشدار سریع در

 وهاب قلیچ MBRI- PP -95013 های غیرانتفاعیابزارهای مالی اسالمی در تامین مالی طرح تبیین ظرفیت

 محمدولی پور پاشاه و محمد ارباب افضلی MBRI- PP -95012 ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایرانآثار بی

 لیال محرابی MBRI-TR-95011 2۱15بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 رسول خوانساری MBRI-PN-95010 المللی در نظام بانکی ایرانهای کارت اعتباری بینها و چالشفرصت

 علی بهادر MBRI-PP-95009 سازی ثبات بخش مالیارکان اصالحات نهادی الزم برای نهادینه

 زهرا خوشنود MBRI-PP-95008 گذاری خارجی در صنعت بانکی ایرانواکاوی ابعاد حقوقی سرمایه

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95007 های ایران: تقابل قانون با استاندارد یا همزیستی مسالمت آمیز؟االجرای بانکهای مالی الزمصورت

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95006 های ایرانکچارچوب گزارشگری مالی بان

 وندمهرداد سپه MBRI-RR-95005 گری مالی غیربانکی در نظام مالیجایگاه مؤسسات اعتباری و واسطه

 فرشته مالکریمی، وهاب قلیچ MBRI-RR-95004 موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهای اصالحی

 زاده، علی بهادراکبر کمیجانی، حمید زمان MBRI-PP-95003 های سود در چارچوب سیاست پولیسازوکار مدیریت نرخ
 احمد بدری IFRS MBRI-PP-95002گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با های سرمایهصورت عملکرد سپرده

 علی بهادر MBRI-PN-95001 ی بانکیرقمی در شبکهتک ی نرخ تورملزوم اصالحات ساختاری پایدارکننده
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 حسین میثمی MBRI-PN-94025 اقتصادی-شناسی اوراق مشارکت بانک مرکزی از دیدگاه فقهیآسیب

 مریم همتی MBRI-PN-94024 رقمیشرط تحقق نرخ تورم تکها به بانک مرکزی: پیشمدیریت بدهی بانک

 علی بهادر MBRI-PN-94023 های بازارهای مالی ایران و ثبات قیمتیکاستی

 افضلی، مهشید شاهچرا، ماندانا طاهریمحمد ارباب MBRI-PN-94022 ای در ایرانبانکداری سایهنگاری کالن

 زهرا خوشنود MBRI-RR-94021 مسیر آتی نظام مالی: بانک محور یا بازار محور

 حسین باستانزاد،محمدولی پور پاشا، هادی حیدری MBRI-PN-94020 هاها در مطالبات غیرجاری بانکهای بخش حقیقی و رشد قیمت داراییآثار مؤلفه

 سجاد ابراهیمی MBRI-RP-94019 های تجارت خارجی ایرانسازی قیمتشاخص
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 رسول خوانساری و امیر حسین اعتصامی MBRI-PN-94018 پیوند در نظام مالی ایران اسالمی تورمطراحی اوراق بهادار 

 ینیانمجید ع MBRI-PN-94017 2۱ای گروه ای بر اساس معیارهای پایهشمول مالی در ایران: مقایسه

  MBRI-SR-94016 نویس طرح قانون عملیات بانکی بدون ربانقد و بررسی پیش

 مرضیه اسفندیاریزهرا خوشنود ،  MBRI-PN-94015 های رکود و رونقتحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دوره

 وهاب قلیچ MBRI-PP-94014 نقش اوراق بهادار اسالمی در تامین کسری بودجه دولتی

 وند، حمید قنبری، امین جعفری، لیال محرابی مهرداد سپه MBRI-RR-94013 های مرکزیهای بانکی منتخب و نقش بانکحکمرانی شرکتی در نظام

 حسین میثمی ، حسین توکلیان MBRI-PN-94012 مند توسط بانک مرکزی طراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعده

 احمد بدری IFRS MBRI-PP-94011 و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسبهای سرمایهصورت عملکرد سپرده

 ژاله زارعی MBRI-PN-94010 گذاری تورمیقواعد مالی و هدف

 حسین میثمی  MBRI-RR-94009 عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی

 وهاب قلیچ و رسول خوانساری MBRI-PN-94008 های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکیعوامل موثر بر تحقق سیاست

 پیر پائولو بنینو، سالواتور نیستیکو MBRI-WP-94007 ناخنثایی عملیات بازار باز

 ابوالفضل خاوری نژاد MBRI-RR-94006 دار برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانه

 زادهحمید زمان MBRI-PN-94005 افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

 ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی MBRI-TR-94004 2۱14های مختلف بانکداری مرکزی در سال برگزیدگان حوزه

 علی بهادر MBRI-RP-94003 های ارزی: دسته بندی، شناسایی و آثار اقتصادینظام

 زهرا خوشنود، پی یر اِی. بولتز MBRI-WP-94002 مرکزی جمهوری اسالمی ایرانقدرت قانونی بانک 

 مریم همتی، رضا بوستانی MBRI-WP-94001 معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران

13۳3 

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-RR-93042 گیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهریمندی از وام و شکلعوامل موثر بر بهره

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PN-93041 ها و تقاضا برای منابع مالیای بنگاهساختار هزینه

 لیال محرابی MBRI-TR-93040 2۱14بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 بیات سعید، سیدعلی مدنی زاده، هومن کرمی MBRI-PN-93039 های تورم و رشد اقتصادی در ایرانتحلیل پویایی

 مجید عینیان، امینه محمودزاده MBRI-PN-93038 بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

 مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری  MBRI-PN-93037 گری مالی شبکه بانکی کشورارزیابی ساختار ترازنامه و واسطه

 سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین نادریان MBRI-PP-93036 چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران

 ژاله زارعی MBRI-PP-93035 سازی آن در ایرانقواعد مالی و پیاده

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93034 13۳3دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 13۳3گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه 

  زاده،مریم همتی و حسین توکلیانحمید زمان MBRI-PP-93032 مدترهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93031 تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی 

 نیلی و امینه محمودزادهفرهاد  MBRI-PP-93030 تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

 حسین میثمی  MBRI-PN-93029 صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

 زادهمحمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی MBRI-PP-93028 رکود تورمی و راهکارهای خروج

 زاده،فاطمه نجفیمحمدحسین رحمتی، سیدعلی مدنی MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آندر ایران: نظم رکودتورمی

 MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور
،علی بهادر، حسین باستانزاد، حمید زمان زاده

 حسین توکلیان

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 هاهای مسموم بانکجاری یا داراییمطالبات غیر

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (13۳3ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (13۳3تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

)حساب اقماری محیط زیست  سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران 

 (SEEAIRANن)ایرا
MBRI-RR-93019 ابوالفضل خاوری نژاد 

هابررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانک  MBRI-PN-93018 هادی حیدری 

 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 بینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپسپیش

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کننده؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفارتباط پول و قیمت

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 زسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزیضرورت با

 کرمیسید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن  MBRI-WP-93010 متغیر های غیرخطی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

 وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بینارزیابی سرمایه بانک

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدماتپیش

 مجید عینیان MBRI-PN-93006 وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلفروش معرفی  MBRI-PN-93004  لیال محرابی 

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهسپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافق

بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیشناسی بازار بینآسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 جانشینی پول در ایراناثر پسماند 

13۳2 

 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولیاستقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاست

 حامد عادلی نیک MBRI-9226 تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

( و ارزیابی آن به عنوان 13۳۱-136۱ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 13۳2-13۳1های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (13۳1-13۳۱ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (13۳1-13۳۱های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

گذاری در اقتصاد انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 جهانی 
MBRI-9221 لیال محرابی 

 وهاب قلیچ، لیال محرابی MBRI-9220 های ایرانی(تأکید بر نقش بانکوضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با 

 لوحجت تقی MBRI-9219 پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

 دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ MBRI-9217 مالیات تورمی در ترازوی عدالت

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 وت اسالمیمدیریت ثر

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 های فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولبررسی دیدگاه

 ماندانا طاهری، فرهاد نیلی MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهتحلیل عاملی نسبت

 رسول خوانساری، حسین میثمی ، لیال محرابی MBRI-9213 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوک کوتاه

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-9212 بینی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پیش

 حسین میثمی  MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (13۳۱و  138۳های ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

 حمید قنبری MBRI-9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولیدصتحلیل شاخ

 مصعب عبدالهی آرانی MBRI-9207 بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی )اکو(
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حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه 

 بانکداری اسالمی
MBRI-9206  حسین میثمی 

استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری 

 اسالمی
MBRI-9205 وهاب قلیچ 

 لیال محرابی MBRI-9204 های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت دارایی و بدهی در بانک

 رسول خوانساری MBRI-9203 های اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیبانکمدیریت ریسک در 

ی اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکدار

 اسالمی
MBRI-9202 فرشته مالکریمی 

های بانکداری و مالی تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش

 اسالمی
MBRI-9201  حسین میثمی 

13۳1 

های بانکداری و مالی پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش

 اسالمی
MBRI-9111  حسین میثمی 

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

 لیال محرابی MBRI-9106 اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزیساختار بانکداری 

 حسین میثمی  MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟

 لیال محرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

 لیال محرابی MENA MBRI-9102وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

 ایلناز ابراهیمی MBRI-9101 های پیدایش و سناریوهای آیندهبحران یورو؛ ریشه 

13۳۱ 

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (13۳۱) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (13۳۱)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (13۳۱) بهار دولتی ایرانهای برآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (13۳۱) تابستان های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (13۳۱) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (13۳۱) بهار های کوچک و متوسطکارهای تأمین مالی شرکتساز و 

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (13۳۱) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (13۳۱) بهار مالیات تورمی دالر
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 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 برخی کشورهای منتخببورس اوراق بهادار در ایران و 

 امیر حسین امین آزاد، حسین معصومی MBRI-8910 قانون بانک مرکزی فدراسیون روسیه

 مهدی منجمی MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 هادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان نوربخش MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیین

 ترانگ بوی، تامیم بایومی، مترجم: سوفی بیگلری MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

 کریم زاده، لیال نیلفروشانمجید صامتی، سعید دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

 اصلحسین میثمی ، محسن عبدالهی، مهدی قائمی MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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